
 
 
 
 

 
2006. augusztus 19.-én gyalogos és kerékpáros 

  
túrát vezet a  B. –A.- Z. Megyei Természetjáró Szövetség az újonnan elkészült „Magaspart” 
tanösvény bemutatása céljából. Méltó folytatása ez a 2005-ben megvalósult  

Vizsoly – Hernádcéce – Boldogkőváralja – Boldogkőújfalu – Abaújkér – Gibárt 
„Kék hullám „ tanösvénynek. 

Az új tanösvény a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht 
(VITUKI) pályázata támogatásával készült. Célja az útvonalán található építészeti-, régészeti, 
természeti- és tájvédelmi értékek bemutatása a „Hernád ami összeköt” projekt keretében, az 
„Élhetőb falu”, valamint a „Hernád térségfejlesztési mintaprojekt” célkitűzésének megfelelő 
kistérségi program megvalósítása és hasznosítása érdekében.  
A tanösvényt az encsi Kistérségi Településszövetség, valamint az érintett települések 
Önkormányzati támogatásával készítette a  

 
B.-A.-Z. Megyei természetjáró Szövetség. 

A tanösvény 
Gibárt – Hernádbűd – Pere – Felsődobsza – Hernádkércs – Kiskinizs – Halmaj 
községeket mintegy gyöngysorként felfűzi a Hernád folyóra -ami összeköti a népeket- 

és bemutatja a természeti-, régészeti-, építészeti-, ipartörténeti-, stb. látnivalókat. A túrához 
vezetőfüzet készült, melyet a túrázók a túra napjára bélyegezve átvehetnek. A füzet felhívja a 
figyelmet erre a térségre, ismerteti a látnivalókat, leírja az útvonalat.   

Az útvonalat a terepen fehér alapon stilizált kék Z jelzéssel festettük meg. 
A tanösvény teljes hossza: 26 km (a leágazásokkal együtt) szintemelkedése 380 m. 

Gyalogosan kétnaposra, kerékpárral egynapos túrának javasoljuk. 
TÚRAKIÍRÁS részletezése: 

Találkozás: Miskolc Tiszai pu. augusztus 19.-én 6,30-kor (közös jegyváltás az 50%-
os kedvezményhez), majd vonattal utazás Forró-Encs vasútállomásig. Innen VOLÁN busszal 
utazunk Gibártra. 

A gyalogtúra útvonala:  Gibárt Hernád híd – Gata földvár és falu –kilátó és 
pihenőhely – Hernádbűd – Pere – suvadások – magaspart – kunhalmok – földvár – 
Felsődobsza vízerőmű - autóbuszállomás 

14,00-kor Felsődobszán az ÉMÁSZ Rt engedélyével megtekintjük a vízerőmű 
létesítményeit, majd 16,10-kor VOLÁN autóbusszal utazunk Halmaj vasútállomásra. Innen 
vonattal jövünk haza. Várható érkezés Miskolcra 18,10-kor. 

Gyalog:      táv.: 14 km,: szint 280 m. 
Túravezetők:  Balkányi Ferenc gyalogos 
   Szamosi Csaba kerékpáros    
A kerékpáros túra igazodik a gyalogos túrához. Az indulás, a vízerőmű látogatás, és a 

hazautazás azonban azonos a gyalogtúra programjával. 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk. 
Érdeklődni a túravezetőknél:  
Balkányi Ferenc   06-70-540-38-76 Szamosi Csaba   06-20-591-45-77 


